
 

 ST. HALLVARD 
KIRKES 

SØNDAGSBLAD 
    Søndag 10. mars 2019 
       1. søndag i fasten 

år C, messeboken side 172 

1. lesning:  5 Mos 26, 4-10 

Omkved: Herre, vær meg nær 

i min nød og trengsel. 

    2. lesning: Rom 10, 8-13 

    Evangelium: Luk 4, 1-13 

I dag: Søndagsskole for barn opp til førstekommunionsalder. 

 

        Søndagsmesser i St. Hallvard frem til søndag 14. april 2019 

 Messe på Nesodden 1. og 3. søndag kl. 13.30  

Messe på Holmlia hver søndag kl. 18.00 

Hverdagsmesser i St. Hallvard 

Messe onsdag kl. 11:00 er avlyst frem til 14. april pga. byggearbeid og 

sikkerhet.  

                                  

Kl. 09.30 

Norsk 

Stor sal 

Kl. 11.00  

Norsk 

Stor sal   

Kl. 13.00  

Polsk 

Stor sal 

Kl. 14.30  

Polsk  

Stor sal 

Kl. 16.00 

Engelsk 

Stor sal 

19.00  

Polsk  

Stor sal 

   Kl. 15.00  

Ukrainsk  

Lille sal 

  

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  

Sakrament

-andakt og 

skriftemål 

kl. 17.15 

Sakrament

-andakt og 

skriftemål 

kl. 17.15 

Sakrament

-andakt og 

skriftemål     

kl. 17.15 

Sakrament

-andakt og 

skriftemål    

kl. 17.15 

Sakrament

-andakt og 

skriftemål 

kl. 17.15 

Sakrament-

andakt og 

skriftemål 

kl. 17.15 

Messe kl. 

18.00 

Messe kl. 

18.00  

Messe kl. 

18.00  

Messe kl. 

18.00  

Messe kl. 

18.00 

Messe kl. 

18.00  

    Polsk messe 

kl.19.00 

Polsk messe 

kl. 19.00 



 

Korsveisandakt fredager:                                                                                                        

kl 18:00 i forbindelse med kveldsmessen på norsk                                                                                                     

kl 19:00 i forbindelse med kveldsmessen på polsk 

FREDAGSBOT I FASTETIDEN 

Siden hver fredag minner oss om Jesu korsfestelse og død, så er den også en spesiell 

botsdag. Kirken foreskriver at vi på fredager skal gi avkall enten på kjøtt eller annen 

form for mat eller at vi holder oss til en eller annen form for bot. Den kan oppfylles 

på en eller flere av følgende måter: 

1. Ved å avstå fra kjøtt eller annen form for mat. 

2. Ved å avholde seg fra alkohol, tobakk eller andre former for fornøyelser. 

3. Ved en særlig innsats med hensyn til bønn i familien, deltakelse i Kirkens 

liturgi, bønn foran alterets sakrament eller ved å gå korsveien. 

4. Ved å faste mer enn vanlig, og kanskje gi hva man sparer til noen som trenger 

det - enten hjemme eller ute. 

5. Ved direkte å hjelpe noen trengende, syke, gamle eller ensomme. 

Den form for bot vi velger for fredagen er et personlig valg som ikke behøver være 

det samme hver fredag. Hvis man ikke gjør noen fredagsbot, så medfører ikke det en 

synd. Imidlertid hører bot med til enhver kristnes liv, og det gode forsett å gjøre bot 

på fredag er en plikt.  

UKENS PAVE FRANS    Fastetidens mål 

Er det vanskelig å leve slik Han ber oss om? Ja, det er 

vanskelig, men det leder oss til vårt mål. Fastetiden viser oss 

dette. Den begynner med asken, men leder oss til slutt fram 

til påskenattens ild, til å se at Jesu legeme i graven ikke blir 

til aske, men står opp i herlighet.  

Dette er sant også for oss, som er støv. Hvis vi, med våre 

svakheter, vender tilbake til Herren, hvis vi velger 

kjærlighetens vei, så vil vi omfavne det livet som aldri tar 

slutt. 

Pave Frans, Askeonsdag 2019 

Redaktør for “Ukens pave Frans” er Frode Grenmar 

Pavens bønneintensjon for mars 

For kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt,  

føler at de er nær Kristus og får rettighetene sine respektert. 

 



 

 

Mortensrud Gård er solgt 
For noen år siden ble tomten Mortensrud gård kjøpt med tanke på å bygge en ny 

kirke der og opprette en ny menighet kalt St. Martin. 

  

Bispedømmets økonom, Sindre-Jacob Bostad, har hatt i oppdrag av biskopen å selge 

Mortensrud gård. Etter en helhetsvurdering, og særlig pga. reguleringsvilkårene om 

underjordisk garasjeanlegg, ble det med tilslutning fra OKBs finansråd besluttet å gå 

bort fra planen om å bygge kirke på eiendommen. 

Eiendommen ble derfor sist høst lagt ut til salg gjennom Tiger Eiendomskompetanse 

AS.  Eiendommen er nå solgt med rettigheter og plikter tilbake til OBOS som den i 

sin tid ble kjøpt fra. Eiendomsoverdragelsen og oppgjør skal finne sted 1. mars 2019. 

  

St. Hallvard menighet har som kjent bidratt med et lån stort kr. 5 millioner i 

forbindelse med kjøp av eiendommen. Lånet vil bli tilbakebetalt så snart OKB har 

mottatt oppgjøret. 

St. Hallvards finansråd har avsatt de gavene som menighetens medlemmer har gitt i 

forbindelse med prosjektet om ny kirke på Mortensrud, til et fond for en eventuell ny 

St. Martin menighet.   

 

Notiser - merk forandringer 

 Kontaktklubben – foreløpig ingen møter pga. stenging av kirkerommet   

 Kirkekaffe på søndager – avlyst frem til 14. april  

 Skriftemål – mulighet for å skrifte på forkontoret mellom fromesse og høymesse på 

søndager og fra 17.15 - 17.45 i hverdager.  

 Familiekoret HaBaKo har øvelse hver mandag kl 17:30 i lille sal   

 Kirkekoret har øvelse i lille sal onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:30 før høymesse 

kl 11:00  

 Kirkekaffe på Holmlia er hver 2. og 4. søndag i måneden etter messen kl 18:00 

 Mariaforeningen - medlemsmøte med p. Jo Neve, tirsdag 2. april etter messen kl. 

11.00 i St. Olav   

 Grunnkurs i troen: 1. april, 6. mai, 3. juni.  

 Ekteskapskurs: 11. mars, 18. mars, 25. mars 

 Ingen barnevogn i menighetssalen pga. brannvesenets instruks. La 

vognen stå i gangen.  

               Vi takker for kollekt 

kr      814  lørdag kveld norsk 

kr      461  lørdag kveld på polsk                                                     

kr   1 332  fromesse på norsk                                     

kr   2 500  høymesse på norsk              

kr   2 369  messe på polsk kl. 13.00 

fra 3. mars 

kr      657  messe på polsk kl. 14.30  

kr      652  messe på ukrainsk   

kr   1 959  messe på  engelsk  

kr   1 775  messe på polsk søndag kveld 

kr   1 190  messe på Holmlia 



 

 

RETRETTER I 

ST. JOSEPH RETRETTSENTER GREFSEN 
Brannvaktveien 5, 0489 Oslo 

 

Torsdag 14. – søndag 17. mars    p. Erik Ruud SM 

        Bjørg Eimstad 

Torsadg 4. – søndag 7. april    p. Jo Neve SM, liturg 

        Hilde R. Myhrer 

        Jeanine R. Ruyter 

Torsdag 25. – søndag 28. april    p. Jo Neve SM, liturg 

        Sr. Marit CSJ 

        Bjørg Eimstad 

Du kan lese mer om våre retretter på vår hjemmeside: www.stjoseph.no  

 

 

NEK inviterer til jubileumsdager på Mariaholm              

22. – 25. juli arrangerer Norges Eldre Katolikker (NEK) sommerleir for femte år på 

rad. Pater Erik Ruud deltar som leirprest og biskop Bernt kommer også. Gjør du?   

 Når? Mandag 22. – torsdag 25. juli 2019 

 Hvor? Mariaholm ved Øyeren i Spydeberg 

 Hvem? For alle katolikker over 55+ 

 Program: Turer, bading, utflukter, messer/bønner i kapellet, foredrag ved biskop 

Bernt I. Eidsvig og åndelig veiledning ved årets leirprest p. Erik Ruud. 

 Pris: kr. 1950,- som inkluderer 3 overnattinger, 3 frokoster, 3 middager og 2 

lunsjer. 

 Praktisk: Ta med dynetrekk, putevar, laken og håndklær. 

Kan også leies for kr.75,-. 

 Påmelding: Meld deg på innen 1. juli til Nikoline 

Myklevik, tlf. 99260730 eller  e-

post nikoline.myklevik@hotamil.com. Du er registret når pengene 

er satt inn på konto 3000.32.36117. 

 

 

http://www.stjoseph.no/
mailto:nikoline.myklevik@hotamil.com


 

Tilbud til familier, barn og unge                  
 

Viktige datoer fremover:                    
9. mars:  Katekese 1.-7. klasse 
10. mars:  Konfirmantundervisning 9. klasse 
16. mars:  Polsk katekese 
22.-24. mars: Konfirmanthelg på Mariaholm for 8. klasse 
6. april:  Katekese 1.-2. klasse og 4.-8. klasse 

 

St. Hallvard ministrantlag 
Har du lyst til å være ministrant i St. Hallvard kirke?  
Vil du være med å bistå presten under messefeiringen? 
Kontakt ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen på 
mobil 41531615 eller epost hung0047@gmail.com 

 

HaBaKo  
Barnekoret er ansvarlig for å lede sangen i familiemessene første 
søndag i måneden. Øving kl.17.30-18.30 hver mandag, med unntak 
av skoleferie og andre helligdager. Vil du være med? Kom da vel!  
Har du spørsmål ta kontakt med: sr. Faustyna 
tlf. 23384411; mobil: 41252226 eller epost: 
faustyna@stelisabeth.katolsk.no 

 

Katekese 
Katekesen tar imot nye barn fortløpende, med unntak fra 
førstekommunions- og konfirmasjonsklassene som skal motta 
sakramenter våren 2019. All informasjon i forbindelse med katekesen 
skoleår 2018/2019 ligger oppdatert på menighetens nettside 
sthallvard.katolsk.no.  

 

St. Hallvard UngdomsLag  
Ungdommene bestemmer, foreldre ingen adgang! 
Oppmøte i lillesalen kl.18.30. Mat og aktiviteter før kvelden avsluttes kl.21.  
 

 SHUL – St. Hallvard Ungdomslag  shul.sthallvard 
 

 
Spørsmål? Kontakt katekesekoordinator og barne- og ungdomsarbeider på mail: 
huyen.nguyen@katolsk.no 

mailto:hung0047@gmail.com
mailto:faustyna@stelisabeth.katolsk.no
http://www.sthallvard.katolsk.no/
mailto:huyen.nguyen@katolsk.no


 

 
 

Sun 10 Mar:  First Sunday of Lent (Year C) 
First reading: Dt 26:4-10 

Response: Be with me, Lord, when I am in trouble. 

Second Reading: Rom 10:8-13 

Gospel: Lk:4:1-13 

Next week:  Monday –  Friday Mass at 6pm (Norwegian) (readings from year II) 

Mon 11 Mar  5.30pm Family choir practice 

  6.45pm Marriage preparation course (Norwegian) 

Wed 13 Mar  11.00am Mass – Lunch Club cancelled because of church repairs 

  4.00pm Choir practice - Eritrean  

  6.30pm Choir practice – Norwegian 

Fri 15 Mar   6.00pm Mass and Stations of the Cross 

  7.00pm Mass and Stations of the Cross  (Polish) 

Sat 16 Mar 10.00am    Catechism (Polish) 

  6.00pm Eritrean youth group  

Vigil masses: 6.00pm (Norwegian), 7.00pm (Polish)  

Sun 17 Mar Second Sunday of Lent (Year C) 

 Gn 15:5-12, 17-18; Phil 3:17-4:1; Lk 9:28b-36 

 12.00pm Eritrean youth group 

BOTH THE CHURCH AND THE CHAPEL ARE CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE 

WHILE RENOVATION WORK IS CARRIED OUT IN THE BUILDING. 

SUNDAY MASS TIMES ARE AS FOLLOWS: 

Sundays: 9.30am (big hall), 11.00am (big hall), 1.00pm (Polish – big hall), 2.30pm 

(Polish – big hall), 3.00pm (Ukrainian – small hall), 4.00pm (English – big hall), 7.00pm 

(Polish – big hall); Holmlia 6.00pm; Nesodden 1st and 3rd Sundays 1.30pm 

Wednesdays and Saturdays: 11.00am Mass is cancelled during the whole period. 

Confession: while the church is being renovated confession will be heard in the church 

front-office between the 9.30am and 11.00am masses on Sundays and on weekdays and 

Saturdays from 5.15pm to 5.45pm. Other times by appointment.  

Unfortunately the Lunch Club Wednesday meetings and Sunday church coffee will be 

cancelled while renovation work is being done. There will be church coffee at Holmlia on 

the 2nd and 4th Sundays of the month. 

New Church. The Diocese of Oslo has decided not to build a new church at Mortensrud 

and the plot which was purchased for this purpose has been sold. St Hallvard's parish 

contributed to the project with a Kr 5 million loan which will be repaid as soon as the sale 

is finalised. Our Finance Committee has placed the donations, which our parishioners 

made to the new church at Mortensrud, in a fund for a future new St Martin's parish. 

Church building maintenance fund 

Though we have reached the target sum, we are grateful for any future donations to the 

Church maintenance fund. To contribute please send your donation to account number 

3000.22.49320, or Vipps to 12124 «St Hallvard menighet», marking the payment  

"Kirkebyggvedlikehold"  

Papal Prayer Intentions – March 2019 
The Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close 

to Christ and have their rights respected. 



 

 

Niedziela 10 marca 2019,  

I Niedziela Wielkiego Postu, Rok C, I  

Pierwsze czytanie: Pwt 26, 4-10 

Psalm: Bądź ze mną Panie, w moim utrapieniu 

Drugie czytanie: Rz 10, 8-13 

Ewangelia: Łk 4, 1-13 

 

W tygodniu:  

Poniedziałek - Sobota        Msza o 18.00 (po norwesku), czytania cykl II 

Poniedziałek 11 marca   17:30  HaBaKo  próba chóru dziecięcego  

Środa 13 marca                Nie ma Mszy św. o godz. 11:00 z powodu prac 

remontowych i bezpieczeństwa. 

Czwartek 14 marca          18:30  Spotkanie otwarte mężczyzn św. Józefa  po            

   Mszy św. o godz. 18:00 

Piątek 15 marca           19:00  Msza św. po polsku oraz droga krzyżowa 

Sobota 16 marca           10:00  Katecheza po polsku 

    18:00  Msza św. niedzielna po norwesku 

    19:00  Msza św. niedzielna po polsku w dużej sali  

 

Spowiedź: Przed Mszami św. w języku polskim, codziennie w czasie adoracji od 

godz. 17:00  Spowiedź odbywa się w biurze przed sekretariatem.  

 

Poniżej porządek Mszy św. niedzielnych do około 14 kwietnia 2019 

 

UWAGA! Z powodu przepisów pożarowych i ewakuacyjnych 

obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych do sali 

parafialnej w czasie Mszy sw.  Wózki można parkować w korytarzu.  

 

 

Intencje papieskie na marzec 

Intencja ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty. 
Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, 

że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane. 

Kl. 09.30 

Norsk 

Stor sal 

Kl. 11.00  

Norsk 

Stor sal   

Kl. 13.00  

Polsk 

Stor sal 

Kl. 14.30  

Polsk  

Stor sal 

Kl. 16.00 

Engelsk 

Stor sal 

19.00  

Polsk  

Stor sal 

 
 

 Kl. 15.00  

Ukrainsk  

Lille sal 

  



 

For å bidra til vedlikeholdsprosjektet bruk kontonr. 3000.22.49320 eller Vipps til 

12124/«St. Hallvard menighet» og merk innbetalingen "Kirkebyggvedlikehold" 

Betal kollekten med  

Hvis du ikke har med deg kontanter til kirken, kan du nå betale kollekt, kirkekaffe og 

annet med Vipps på mobilen.  Klikk på plusstegnet og velg Send penger.  Skriv inn 

«St. Hallvard» eller nummer 12124, skriv beløp og gjerne hva det gjelder (f.eks. 

«Kollekt kl. 11» eller «Kirkekaffe»), trykk Neste og Betale.  

Obs! Husk å oppdatere/laste ned Appen på nytt hvis du har byttet bankkort, 

ellers kan det oppstå feil og du får ikke betalt. 

Har du ikke allerede installert Vipps på din smarttelefon, kan du laste ned app’en fra 

AppStore eller Google Play.  Klikk Åpne og registrer deg med navn og kortnummer. 

Informasjon:                                                                                                           
 SKRIFTEMÅL: Under rehabilitering i kirken frem til ca. 14. april får man 

mulighet for å skrifte på forkontoret mellom fromesse og høymesse på søndager.  

      Hverdager: skriftemål 17:15-17:45.      

Lørdager: skriftemål 17:15-17:45. Andre tider etter avtale.  

 

 I følge Brannvesenets instruks må barnevogner ikke tas med inn i kirkerommet.                   

De kan settes i gangen utenfor menighetslokalet eller utenfor kirken. 

 

 Hvis du kommer med rullestol, som må med inn i kirken, ville det være til stor 

hjelp om du kontakter menigheten på 23303200 for avtale. Da kan vi ta bort et 

par stoler slik at rullestolen kan få plass.    

 

De fleste av oss har i dag med seg en smarttelefon eller et nettbrett. Om 

du enda ikke har gjort det:  

Last ned appen "Katolsk" (Finnes både til Android og iOS). Ved hjelp av 

denne appen kan du enkelt få tilgang til dagens lesninger.  

_____________________________________________________________ 

St. Hallvard kirke og menighet:         
Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no - sogneprest 

Piotr.Gwizdz@katolsk.no  - kapellan 

Myron.Kuspys@katolsk.no - kapellan                                                                                                         

sr.johannaelisabeth52@gmail.com- sr. Johanna- sakristan 

Menighetskontor er åpent kl 09:00 – 15:00 (man-fre) 

Tlf: 23 30 32 00 mellom kl 09:00 – 15:00 (man-fre) 

E-post: Oslo-St.Hallvard@katolsk.no 

Adresse: St. Hallvard Kirke, Enerhauggt. 4, 0651 Oslo 

Nettside: http://sthallvard.katolsk.no 

Facebook: https://www.facebook.com/sthallvardkirke    

Bankkonto: 3000.22.49134 - vipps til «St. Hallvard menighet» eller nummer 12124 

Den katolske kirkes nettsider: www.katolsk.no 

mailto:Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no
mailto:Piotr.Gwizdz@katolsk.no
mailto:Myron.Kuspys@katolsk.no
mailto:sr.johannaelisabeth52@gmail.com-
mailto:Oslo-St.Hallvard@katolsk.no
http://sthallvard.katolsk.no/

